
Hand Wipes
All-in-one vochtige handreinigingsdoekjes met textuur, ideaal voor het reinigen, drogen en hydrateren in 
één enkele toepassing

Art.nr. Product S/C Verpakking

86088 KENT Hand Wipes                 KWH Doos van 50 doekjes

Voordelen & Eigenschappen

• Reinigt, droogt en hydrateert in een handbeweging –
water, handdoeken of badkamer-/toiletbezoek overbodig

• Geweven doekje met verzachtende oplossing: verwijdert 
effectief de meest hardnekkige vervuiling zoals oliën, vet, inkt, 
verven, hars en lijmen - zonder te krassen 

• Optimale dosis voor het reinigen van de handen – geen 
overdosering

• Wegwerpdoekjes – handig in gebruik

Toepassingen

De vochtige KENT Hand Wipes zijn de perfecte combinatie van textuur en een reinigende en verzachtende 
oplossing. De sterk schurende kwaliteit laat toe om oliën, vetten, inkt, verven, hars en lijmen te verwijderen terwijl 
de gladde kant de vervuiling absorbeert. Deze doekjes zijn handig, eenvoudig en veilig in gebruik.

Instructies

1. Open het deksel, trek het doekje uit het midden van de opening en sluit het deksel af.
2. Wrijf over de handen met de ruwe kant op het hardnekkige vuil en veeg af met de gladde kant.
3. Laat drogen.
4. Het deksel na gebruik altijd goed afsluiten om uitdroging van de doekjes te voorkomen.

NB: Niet gebruiken op snijwonden, beschadigde huid of dichtbij de ogen.



REV: 1/02/2017

Omschrijving: KENT Hand Wipes

Uiterlijk/kleur: Geweven doekje, oranje

Consistentie: Heldere vloeistof op inert materiaal

Geur : Fruitig

pH-waarde: Niet bepaald

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 3402 9010

Technische Informatie

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolge van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com
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